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de voorzitter.de griffer,
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Heemstede

Zaaknummer 
Team
Portefeuillehouder
Openbaarheid

in te stemmen met de benoeming per 1 september 2021 van dhr. D van Velzen in 
de raad van toezicht van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- 
Kennemerland.

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Wet Primair Onderwijs (artikel 48, lid 12 en artikel 17 a, lid 2) en artikel 11 (lid 3-6) 
van de statuten van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

SAMENVATTING
De gemeenteraad is, als extern toezichthouder in het kader van het in stand 
houden van het openbaar primair onderwijs bevoegd om een besluit te nemen over 
het benoemen van de leden van de raad van toezicht van Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. De gemeenteraad stemt in met de 
voordracht van dhr. D. van Velzen als lid van de raad van toezicht.

BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de benoeming van dhr. D. van 

Velzen tot lid van de raad van toezicht van Stichting Openbaar Primair 
Onderwijs Zuid-Kennemerland.

2. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te 
geven aan de raad (A-stuk).

ONDERWERP
Benoemen lid raad van toezicht Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- 
Kennemerland
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Mevr. P. Huisman en dhr. B. Groenewoud treden af.

Het college van bestuur omschrijft de kandidaat als volgt
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Heemstede

Stopoz heeft via de procedure van de benoemingsadviescommissie (BAG) op 
basis van bijgevoegd profiel kandidaten geselecteerd. De BAG bestaat uit twee 
leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, twee leden van de 
raad van toezicht, de bestuurder als adviseur en de bestuursadviseur als 
procesbegeleider. De BAG heeft unaniem besloten de heer D. van Velzen 
voor benoeming als lid van de raad van toezicht voor de eerste periode van vier 
jaar voor te dragen. De heer van Velzen krijgt de portefeuille Onderwijs.

Hij is vanuit zijn functie bij de VO raad als senior beleidsmedewerker nauw 
betrokken bij het onderwijs, heeft een grote mate van kennis van de actuele wet en 
regelgeving in het onderwijs, kennis van ontwikkelingen in het PO, heeft een groot 
netwerk in het PO en VO, en hij is gewend om in het onderwijs met zowel 
bestuurders als medezeggenschap als toezichthouders te spreken over 
strategische zaken binnen de organisatie. Hij heeft blijk gegeven een goed beeld te 
hebben van de rol en functie als toezichthouder, mede door zijn ervaring aan de 
bestuurstafel en heeft de ambitie om een goed toezichthouder te zijn. We 
verwachten dat hij veel tijd en energie wil steken om zich verder te ontwikkelen tot 
een goed toezichthouder. De heer D. van Velzen past goed binnen de Stopoz 
organisatie waar met de komst van de nieuwe bestuurder, nieuwe lijnen zijn 
uitgezet. De Raad wil graag met het voordragen van deze kandidaat een bijdrage 
leveren aan ‘verjonging’ en diversiteit in de Raad. Tegen deze achtergrond in 
combinatie met zijn scherpe analytische blik, een positief kritische houding en 
prettige persoonlijkheid, zijn motivatie om als toezichthouder in het PO te werken, 
zal de heer D. van Velzen goed passen in het team van de Raad van Toezicht van 
Stopoz.

AANLEIDING
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) verzorgt het 
openbaar primair onderwijs in Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede en 
Zandvoort. Namens de benoemingsadviescommissie van Stopoz verzoekt de raad 
van toezicht de gemeenteraden, als extern toezichthouder in het kader van het in 
stand houden van het openbaar primair onderwijs in te stemmen met de 
benoeming van het nieuw voorgedragen lid in de raad van toezicht.

MOTIVERING
In de statuten van Stopoz is opgenomen dat de raad van toezicht bestaat uit 
minimaal 3 en maximaal vijf leden. In de raad van toezicht hebben de volgende 
personen momenteel zitting:

• Mevr. K. Schilte (voorzitter)
• Mevr. P. Huisman (vicevoorzitter)
• Mevr. M. Jetten (lid)
• Dhr. F. Schaaij (lid)
• Dhr. B. Groenewoud (lid)
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De werving voor de tweede vacature, de portefeuille Algemeen/Bedrijfsmatig met 
juridische affiniteit, wordt na de zomervakantie (opnieuw) opgestart. Verwacht 
wordt dat in het najaar van 2021 een kandidaat voorgedragen kan worden.

PLANNING/UITVOERING
De voordracht gaat uit van een benoeming per 1 september 2021. Pas nadat alle 
deelnemende gemeenten hebben ingestemd, is de benoeming definitief.

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
Stopoz informeert het voorgedragen lid dat de gemeenteraad instemt met hun 
benoeming in haar raad van toezicht.

BIJLAGEN
1. Brief Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland van 24-6-2021
2. Profielschets
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